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تقريظٌٌ ِّ
دٌالوافِّرٌ
الر ٌ
خبطٌاحلافظٌابنٌحٌجٌرٌالعٌسقٌالينٌلكتابٌ «ٌ:
علىٌمنٌزعمٌأنٌمٌنٌمسىٌابنٌتيميةٌشيخٌاإلسالمٌكافر» ٌ
(نصٌحمقق) ٌ
ٌّ
عبدٌهللاٌاحلسيين
احلمدٌهللٌ،والصالةٌ ٌوالسٌالمٌعلىٌرسولٌهللاٌ،وعلىٌآلهٌوصحبهٌومنٌواالهٌ،وبعد:
الردٌالوافِّرٌعلىٌمنٌزعمٌأنٌمٌنٌمسىٌابنٌ
فهذاٌتقريظٌ ٌيفٌغايةٌالنفاسةٌلكتابٌ «ٌ:

ِّ
مشسٌالدينٌحممدٌبنٌعبدٌهللاٌبنٌ
احملدثٌ
تيميةٌشيخٌاإلسالمٌكافر»[ٌ ]1ملصنِّفهٌاحلافظٌ ٌِّ
ٌالدين ٌ ِّ
حممد ٌابن ٌانصر ِّ
الدمشقي ٌالشافعي ٌ(ٌ 777هـ ٌٌ 842ٌ -هـ)ٌ ،خطتهٌ ٌيراع ٌشيخٌ
شهابٌالدينٌأمحدٌبنٌعليٌبنٌحممدٌابنٌحجرٌالعسقالينٌ ِّ
ِّ
الكناينٌ
اإلسالمٌإمام ٌاحلفاظ ٌ
ْ
املِّصريٌالشافعيٌ(ٌ773هـٌ852-هـ)ٌ،وحٌدثٌبهٌأثناءٌزايرتهٌل ِّ
لدايرٌالشاميةٌيفٌأواخرٌ

سنةٌٌ836هـٌ[ٌ .]2

ٌومطلعٌ ٌالتقريظٌهذاٌيتطابق ٌحرفًاٌحبٌرفٌ ٌمعٌماٌنـقله ٌعنهٌتلميذٌهٌٌ :احلافظٌ ٌِّ
املؤرخٌ
ِّ
دٌبنٌعبدٌالرمحنٌبنٌحممدٌالسخاويٌالشافعيٌ(ٌ831هـٌ902-هـ)ٌيفٌ
ٌ
مشسٌالدينٌحمم
كتابه«ٌ:اجلواهرٌوالدٌرر ٌيفٌترمجةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌحجر» ٌ(ٌ،)736-734/2الباب
اٌونثراٌ ،الفصلٌاألولٌيفٌتقاريظهٌالبديعةٌ
الس
ً
ادسٌ:يفٌسياقٌشيءٌمنٌبليغٌكالمهٌنظم ً

الردٌالوافر»ٌ(صٌ
وألفاظهٌالسهلةٌاملنيعةٌٌ،وكذلكٌجتدهٌيتصدرٌالتٌقاريظٌامللحقةٌبكتابٌ «ٌ:
ٌمسودة ٌزاد ٌعليهاٌبعدٌذلكٌ،أو ٌسيقت ٌهنا
ٌ ٌ،)248-246وأما ٌتتمتهٌ ٌفيحتمل ٌأبَّنا ٌ
خمتصرةٌ،وهللاٌأعلمٌ .
ٌ

وله ٌنسخة ٌ ِّ
خطية ٌوحيدة ٌنفيسة ٌحمفوظة ٌابملكتبة ٌالسليمانية ٌضمن ٌجمموعة ٌآايٌ

ويقعٌضمنٌكتابٌ«التٌذكرةٌاجلديدة»ٌ،ابجمللدٌالسادسٌ،يفٌثالثٌ
ٌ
صوفياٌ،رقمٌ(ٌ،)3139
صفحاتٌ[/192أ-ب]ٌو[/191أ] ٌٌ،كتبهٌٌاحلافظٌابنٌحجرٌالعسقالينٌابملدادٌاألسودٌ
خبطٌنسخيٌمقروءٌخالٌمنٌالتنقيطٌوالتشكيلٌيفٌالغالب.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ِّ
حفظهٌهللاٌوجزاهٌخريٌاجلزاءٌ-
ٌ
ٌشيخناٌاحملققٌمشهورٌبنٌحسنٌآلٌسلمانٌ-
ومعٌأن
ِّ
حمنةٌاإلمامٌاحملدثٌابنٌانصرٌ
حاز ٌقصبٌالسبقٌيفٌالعنايةٌهبذاٌالتقريظ ٌضمنٌٌكتابه«ٌ:

ينٌالدمشقي»ٌ(صٌٌ،)428-423إالٌأنينٌآثرتٌإفرادهٌمبقالةٌٌمستقلةٌ؛ٌنظراٌ ِّ
الد ِّ
ِّ
تهٌ،
ألهٌي ٌِّ
ً
إذاعتهٌ .
نفاستهٌ،ومساهةٌيفٌ ٌِّ
ٌومدىٌ ٌِّ
وقد ٌقمت ٌبنسخ ٌالتقريظ ٌعلى ٌالطريقة ٌاإلمالئية ٌاحلديثةٌ ،مث ٌقابلت ٌاملنسوخٌ

الردٌ
ابملخطوطٌ،وأثبتٌ ٌالفروقٌبينهٌوبنيٌ«اجلواهرٌوالدرر» ٌ ٌوالتقاريظ ٌامللحقةٌبكتاب ٌ« ٌ
خبط ٌاحلافظٌابنٌحجرٌالعسقالينٌ
الوافر»ٌ ٌ،وقدمت ٌبنيٌيديه ٌسببٌهذاٌالتقريظٌوغريه ٌ ٌِّ
أيضا ٌحيثٌيقعٌيف ٌاملخطوطٌنفسه ٌيفٌصفحةٌواحدةٌ[/171أ]ٌ،وضبطت ٌابلشكلٌماٌ
ً

حيتاجٌإىلٌضبطٌمنٌالنصٌ،وأضفتٌبعضٌالفوائدٌيفٌاهلامشٌ .
أوجهٌالشٌكر ٌاجلزيلٌلفضيلةٌالشٌيخ ٌ ِّ
والٌيفويتٌأنٌ ِّ
احملققٌاملفيدٌحممٌد ٌبنٌعبدٌهللاٌ
السريعٌعلىٌنفيسٌإثراءاتهٌ ٌودقيقٌمالحظاتهٌ،جزاهٌهللاٌتعاىلٌخريٌاجلزاءٌ .
أسأل ٌهللا ٌسبحانه ٌوتعاىل ٌأبمسائه ٌاحلسىن ٌوصفاته ٌالعلى ٌأن ٌينفع ٌابلتقريظ ٌهذاٌ

اإلسالمٌواملسلمنيٌ ٌ،وأنٌيغفرٌلناٌ،ولوالديناٌ،وملشاخيناٌ،ولعلماءٌأمتناٌ،وإلخوانناٌ،وألحبابناٌ،
وألهليناٌ،وألزواجناِّ ٌ،
ولذرايتناٌ،ولتالمذتناٌ،وللمسلمنيٌأمجعنيٌ .
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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الردٌالوافِّرٌعلىٌمنٌزعمٌأنٌمنٌمسىٌابنٌتيميةٌشيخٌ
[سببٌالتٌقاٌريظٌلكتابٌ« ٌ
اإلسالمٌكافر»ٌ ِّ
خبطٌٌاحلافظٌابنٌحٌجٌرٌالعٌسقٌالين] ٌ

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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[تقريظٌٌ ِّ
الردٌالوافِّرٌعلىٌمنٌزعمٌأنٌمنٌ
خبطٌاحلافظٌابنٌحٌجٌرٌالعٌسقٌالينٌلكتابٌ« ٌ
مسىٌابنٌتيميةٌشيخٌاإلسالمٌكافر»] ٌ

[ٌ ]3/1
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ
[ٌ ]3/3
ٌ
ٌ

[النٌصٌاحملققٌلسببٌالتقاريظٌ ِّ
خبطٌاحلافظٌابنٌحجرٌالعسقالين]ٌ[ٌ ]3
ِّ
ٌعالءٌالدينٌالبخاريٌحممدٌبنٌحممدٌبنٌحممدٌ[ٌ،]4
[/171أ]ٌكانٌالشيخ

نزيل ٌاهلندٌ،مث ٌنزيلٌمصرٌ،مث ٌدمشقٌ،ملاٌسكٌنٌ ٌدمشقٌ ،يسألٌعنٌمقاالتٌالشيخٌ
ِّ
ِّ
ٌمباٌيظهرٌمنٌاخلطأٌفيهاٌ،وينفرٌعنهٌقلبهٌٌ،
تقيٌالدينٌابنٌتيميةٌاليتٌانفردٌٌهباٌ،فيجيب

صرحٌ ٌبتبديعهٌ ،مثٌ ٌبتكفريهٌ ،مثٌ ٌصارٌيٌ ٌِّ
صرحٌيفٌجملسهٌ
إىلٌأنٌاستحكمٌ ٌأمرهٌعندهٌ ٌ ،و ٌ
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أبنٌ ٌمٌنٌأطلقٌ ٌعلىٌابنٌتيميٌةٌأنٌهٌشيخٌاإلسالمٌ ،فإنهٌيكفرٌ ٌهبذاٌاإلطالق!ٌواشتهرٌ
ذلكٌ .

احملدثٌٌ ،حافظٌ ٌالشٌامٌ ،مشسٌ ِّ
فبلغ ٌذلكٌ :الشيخٌٌ ،اإلمامٌِّ ٌ ،
الدينٌابنٌانصرٌ
دٌالوافِّرٌعلىٌمٌنٌزعمٌأنٌٌمٌنٌأطلقٌعلىٌابنٌتيميٌةٌأنٌهٌ
الر ٌ
كتاابٌمسٌاهٌ «ٌ:
الدينٌ،فجٌمعٌٌٌ ًٌ
ٌِّ
ةٌاألعالمٌمنٌ
ٌِّ
شيخٌاإلسالمٌكافر»ٌ ،فجٌمعٌ ٌفيهٌكالمٌمٌنٌأٌطلقٌ ٌعليهٌذلكٌمنٌاألئمٌ
أهل ٌعٌ ٌ ِّ
كثريا ٌ[ٌ،]5
ْ
صٌِّرٌه ٌمن ٌمجيعٌاملذاهبٌسوىٌاحلنابلةٌ ،فجٌمعٌ ٌمنٌذلكٌشيئًاٌٌ ًٌ

وضمٌنهٌٌالكثريٌمنٌترمجةٌابنٌتيميٌةٌ .

وأٌرسلٌ ٌمنهٌ ٌنسخ ٌةً ٌإىلٌالقاهرةٌ ،وسأل ٌمن ٌهبا ٌمن ٌأهل ٌالعِّلمٌأن ٌي ِّ
قرظوهٌ،

فكتـبواٌعليهٌ،وهذهٌنٌسخٌأجوبتهمٌ[ٌ .]6

ٌٌ

[النٌصٌاحملققٌلتقريظٌاحلافظٌابنٌحجرٌالعسقالينٌ ِّ
خبطه] ٌ
علىٌعبادهٌِّالذينٌاصطٌفٌىٌ :
ٌ
[/192أ]ٌاحلمدٌٌهللٌ،وسٌالمٌٌ

أوٌكٌفٌرٌ ٌمنٌدٌعٌاهٌ«ٌ :شيخٌ
سٌئِّلت ٌعن ٌمٌن ٌأٌطلقٌ ٌعلىٌابن ٌتيمية ٌأنهٌكافرٌ ٌ ،
ٌعليهٌمنٌأئمٌ ٌةٌِّ
ٌِّ
وسياقٌمٌنٌأٌثىنٌ
ناقبهٌِّ ٌ ،
مجعٌ ٌيفٌجٌزءٌ ٌمٌؤلفٌ ٌيفٌمٌ ٌِّ
اإلسالم»ٌ،والسٌؤالٌ ٌ ٌِّ
ٌِّ
رهٌِّ،فمٌنٌبعدهمٌ،فكٌتٌبتٌٌ[ٌ :]7
صٌ
عٌ ٌْ
مجعٌ
وع ٌالذيٌهٌوٌ ٌللمقاصدٌالذيٌ ٌِّ
أليف ٌالن ٌافِّ ٌِّعٌ،واجملمٌ ٌِّ
ٌوقفت ٌعلىٌهذاٌالت ٌِّ
جلهاٌجامعٌ،فـٌتٌحٌق ٌْقتٌ ٌسٌعةٌا ِّطٌالعٌالسائل ٌ[ٌ]8الذيٌألفهٌ ٌ[ٌ،]9وتضلٌعهٌ ٌ ٌِّمنٌ
ٌِّ
ألٌ

العٌلومٌالنافعةٌمباٌعظمهٌٌبنيٌالعٌلماءٌوشرفهٌٌ .
ِّ
لقيبه
ٌبشيخٌاإلسالمٌ
ٌِّ
ٌمنٌالشمسٌ،وتٌ ٌِّ
يخٌتقيٌالدينٌأٌشهر ٌِّ
وشهرة ٌٌإِّمامةٌالش
نكرٌٌ
مسٌ،والٌي ٌِّ
رهٌِّابقٌإىلٌاآلنٌعلىٌاألٌلسن ٌِّةٌالزكي ٌِّةٌ،ويٌستمرٌغ ًداٌكماٌكانٌٌابألٌ ٌِّ
صٌ
يفٌعٌ ٌْ
ٌاإلنصافٌ،فماٌأكثرٌ[ٌ ]10غلط ٌمٌنٌتٌعاطٌىٌ
ٌمقدارهٌٌ ،أوٌجتنب ٌِّ
ذلكٌإالٌ ٌمٌنٌج ٌِّهل ٌِّ
وأكثرٌعثارهٌٌ،فاهللٌتعاىلٌهٌوٌٌاملس ٌؤولٌأنٌيقيناٌشٌرورٌأٌنفسناٌ،وحصائدٌأٌلستناٌ،
ٌِّ
ذلكٌ،
وفضلهٌ .
ٌِّ
مبنِّ ٌِّهٌ

نٌمنٌالدٌليلٌعلىٌٌإِّ
مامةٌهذاٌالرجلٌإالٌٌماٌنبهٌٌعليهٌاحلافظٌٌالشهريٌٌ
ٌ
ولوٌملٌيٌكٌ ٌِّ
ِّ
وجدٌيفٌاإلسالمٌمٌنٌاجتمعٌٌ
ٌِّ
ينٌالبٌزايلٌ[ٌ]11يفٌ«اترخيه»ٌ[ٌ:]12أنٌهٌملٌيٌ
علٌمٌالد ٌِّْ
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يخٌتقيٌالدينٌ،وأشارٌٌإىلٌأنٌٌجنازةٌاإلمامٌ
ٌِّ
يفٌجنازتهٌملٌاٌماتٌٌماٌاجتمعٌٌيفٌجنازةٌالشٌ
أمحدٌكانت ٌحافل ٌةً ٌ ًّ
ٌمئِّني ٌ[ٌ ]13أٌلٌوفٌ ،ولكن ٌلوٌكانٌ ٌبدمشق ٌمنٌ
جداٌ ،شٌ ٌِّهدها ٌِّ
نظريٌمٌنٌٌكانٌببغدادٌ،أوٌ[ٌ]14أضعافٌذلكٌ،ملاٌأتخٌرٌٌأحدٌٌ
اخلالئقٌ[/192ب]ٌ ٌِّ
منهمٌعنٌشٌهودٌجنازتهٌ .
وأيضاٌ ،فجميعٌ ٌمٌنٌكانٌببغدادٌٌ -إالٌ ٌاألقلٌ ٌٌٌ-كانٌواٌيٌعتقدٌونٌإمامةٌ ٌاإلمامٌ
ًٌ

أمحدٌ،وكانٌٌأمريٌٌبغدادٌوخليفةٌٌالوقتٌإذٌذاكٌيفٌغايةٌاحملبٌةٌلهٌوالتٌعظيمٌ،خبالفٌابنٌ
غائبًاٌ،وكانٌٌأكثرٌمٌنٌابلبلدٌمنٌالفقهاءٌقدٌتٌعصٌبواٌ
تيميٌةٌ،فكانٌٌأمريٌٌالبلدٌحنيٌماتٌٌ ٌ

وساٌابلقلعةٌ ،ومعٌهذاٌ ،فلمٌيٌتخلٌفٌمنهمٌعنٌحضورٌجنازتهٌ،
عليهٌحّتٌ ٌماتٌ ٌحمبٌ ًٌ

والّتحمٌعليهٌ،والتٌأسٌفٌ[ٌ،]15إالٌٌثالثةٌأنفٌسٌ[ٌ،]16أتخٌروا؛ٌخشي ٌةًٌعلىٌأنفسهمٌ
ٌ
ٌِّمنٌالعامٌةٌ .
مامتهٌِّ
نٌلذلكٌابعثٌ ٌإالٌ ٌاعتقادٌ ٌٌإِّ ٌ
ٌِّ
العظيمٌ ،فلمٌيٌكٌ
ضورٌهذاٌاجلمع ٌ ٌِّ
ٌِّ
ومعٌ ٌحٌ

كتهٌ ،الٌبٌ ٌْم ٌِّع ٌسٌلطانٌٌ ،والٌغريهٌ ،وقدٌصٌحٌ ٌعنٌالنٌبٌِّ ٌصلٌىٌهللاٌعليهٌوسلٌمٌقالٌ
وبر ٌِّ
رض»ٌ[ٌ .]19
يفٌاألٌ ٌِّ
هللاٌِّ ٌ
[«ٌ:]17أٌنتٌمٌشٌهٌدٌاءٌٌ[ٌِّ ٌ]18
ِّ
يخٌتقيٌالدينٌكثريًاٌ
نكرونٌٌعلىٌالش
اٌمنٌالعٌلماءٌكانواٌي ٌِّ
نكرٌأنٌمجٌ ًع ٌِّ
وحننٌالٌنٌ ٌِّ
نكرٌٌعلىٌمنٌيطلقٌٌعليهٌالتكفريٌمعٌماٌاشتهرٌمنٌانطالقٌاألٌلسنةٌ
منٌاملسائلٌ،بلٌن ٌِّ
ٌِّ
عاءٌ
إلسالمٌ،والد ٌِّ
جاعةٌ،ونصرٌا ٌِّ
خاءٌ،والش ٌِّ
عٌ،والتأل ٌِّهٌ،والس ٌِّ
ٌ،والورٌِّ
هد ٌ
ابلثناءٌعليهٌابلز ٌِّ
ِّ
إىلٌهللاٌتعاىلٌيفٌالس ِّرٌوالعالنيةٌ .
نفردٌ ٌهباٌملٌيٌكٌنٌيٌقوهلٌاٌابلت ِّ
ومسائلهٌ ٌاليتٌيٌ ٌِّ
شهيٌ ،والٌيٌتعصبٌ ٌهلاٌبعدٌالقيامٌ
لكونهٌ
ناداٌ،بلٌكانٌٌيٌستدلٌهلاٌعلىٌوفقٌالقواعدٌاملرضيٌةٌ،وإنٌكانٌقدٌخيطئ؛ٌ ٌِّ
ٌِّ
عليهٌع ً

كفريٌ .
غريٌمعصومٌ،فيٌعذٌرٌ،والٌيٌقلدٌٌفيهاٌ،والٌينتهيٌبهٌاألٌمرٌٌإىلٌالت ٌِّ
قدواٌلهٌجمالسٌبسببٌالعقيدةٌ،وغريهاٌ،وكانٌٌ
ٌِّ
واٌعليهٌغريٌمرةٌ،وعٌ
ٌ
ولقدٌقامٌ
ِّ
علىٌقتلهٌ،
ٌِّ
نٌأهلٌاحللٌٌوالعقدٌ،ومعٌذلكٌ،فلمٌيتفقواٌ
هٌناكٌمٌنٌيٌتعصبٌٌعليهٌمجعٌٌ ٌِّم
فلوٌكانٌعندهمٌمكفًٌٌرا ٌملاٌوسعهمٌالسٌكوتٌ ،والدولةٌمعهمٌ،بلٌغايةٌماٌانتهىٌبهٌ

أمرهٌ ٌمعهم ٌأن ٌحيٌبٌسٌ ،فوقعٌ ٌله ٌذلك ٌاترةًٌ ٌابلقاهرة ٌ[ٌ ،]20وأٌخرى ٌابإلسكندريةٌ

[ٌ،]21ومرةًٌٌبقلعةٌدمشقٌ[ٌ،]22وهباٌماتٌٌ .
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صٌِّرٌهِّ ٌأعظمٌ ٌالن ٌِّ
ع ٌمنٌالروافضٌ،
اٌعلىٌأهلٌالبٌِّد ٌِّ
ٌ
يام
ولقدٌكانٌ ٌهٌوٌ ٌيفٌعٌ ٌْ
ٌ
اسٌق ً
واحلٌلوليةِّ ٌ ،
واالّتاديةٌ ،وغريٌذلكٌ،وتصانيفٌهٌوفتاويهٌيفٌذلكٌمشهورةٌ ٌمٌتداولةٌ ٌعندٌ

أتباعهٌوغريهمٌ،فياٌقـٌرةٌأعيٌنهمٌ،وايٌسرورهمٌإذاٌرأواٌمٌنٌيٌكٌ ٌِّفٌرهٌٌ ٌِّمنٌأهلٌالعلمٌ .
جلٌمنٌالطرقٌ
للعاقلٌأنٌيٌٌراعيٌٌاملصلحتٌنيٌ،ويٌتأملٌٌكالمٌالر ٌِّ
فلقدٌكانٌٌينبغيٌ ٌِّ
ٌ
اليتٌيصح ٌنقلٌهاٌعنهٌٌ ٌ،ويٌ ٌِّ
صحاٌللٌمةٌ،
فردٌ ٌماٌينكٌرٌ ٌعليهٌ ٌ،وحيذرٌمنهٌ؛ ٌ[/191أ]ٌنٌ ًٌ
غريهٌِّ ٌِّمنٌاألئمةٌ .
أبٌ ٌ
فيه ٌٌ،كدٌ ٌِّ
ٌويٌثينٌعليهٌفيماٌأصابٌٌ ٌِّ
نٌاملناقبٌإالٌتلميذهٌٌابنٌقيِّمٌاجلوزيٌةٌ[ٌ،]23صاحبٌ
ٌِّ
ولوٌملٌيٌكٌنٌللشٌ ٌِّ
يخٌم

ٌيفٌفضلهٌ،فكيفٌٌوقدٌ
ٌِّ
التصانيفٌالسائرةٌاليتٌانتفعٌٌهباٌاملوافقٌواملخالفٌ،لكانٌٌغايةً
أٌثىنٌٌعليهٌأئمةٌٌعٌ ٌِِّّ ِّ
ِّ
ينٌالبزايلٌ
صرٌهٌ ٌمنٌالشٌافعيٌةٌوغريهمٌ،علىٌماٌنقلٌهٌٌاحلافظٌعلمٌالدٌ ٌِّْ
[ٌ .]24

ليهٌ،
طلِّقٌٌعليهٌالتكفريٌ،أٌوٌعٌلٌىٌمٌنٌالٌيٌطلٌقٌٌعليهٌالكٌفرٌ،الٌيلتٌفتٌٌإِّ ٌِّ
فالذيٌي ٌ
عليهٌ .
عولٌٌ ٌِّ
والٌيٌ ٌ
هديٌمٌنٌيشاءٌٌإىلٌصراطٌمٌستقيمٌٌ .
وهللاٌٌيٌ ٌِّ

______ ٌ
(ٌ )1طبع ٌعدة ٌمرات ٌابملكتب ٌاإلسالميٌ ،ببريوتٌ ،بتحقيق ٌشيخنا ٌاجمليزٌالعالمة ٌزهريٌ
الشاويش ٌرمحه ٌهللا ٌتعاىلٌ ،وّتدث ٌاحلافظ ٌالسخاوي ٌيف ٌ«الضوء ٌالالمع ٌألهل ٌالقرنٌ
ِّ
ترمجتهٌللحافظٌابنٌانصرٌالدينٌالدمشقي ٌعنٌكتابهٌ
التاسع» ٌ(ٌ)104-103/8أثناء ٌ
قرظهٌ ٌلهٌاألئمٌةٌٌ،كشيخنا ٌ-يعينٌ:ابنٌحجرٌ،-وهوٌأحسنٌهمٌ ،والعلمٌ
املذكورٌ،فقالٌ «ٌ :
بهٌغريٌمرةٌ،
ٌ
البـٌلٌْقٌٌْيينٌ،والتـٌفٌ ٌْهينٌ،والعٌيينٌ،والبساطيٌ،واحملبٌبنٌنصرٌهللاٌ،وخلقٌٌ،وحدٌثٌٌ
وقامٌعليهٌالعالءٌالبخاري؛ٌلكونٌالتٌصنيفٌيفٌاحلقيقةٌردٌٌٌّبهٌعليهٌ،فإنٌهٌملاٌسكنٌدمشقٌ،

كانٌيسألٌٌعنٌمقاالتٌابنٌتيميٌةٌاليتٌانفردٌهباٌ،فيجيبٌٌمباٌيظهرٌمنٌاخلطأٌفيهاٌ،وينفرٌ
ٌِّ
صارٌيصرحٌيفٌجملسهٌ
وصرحٌبتبديعهٌ،مثٌٌبتكفريهٌ،مثٌٌ
عنهٌقلبهٌإىلٌأنٌاستحكمٌأمرهٌعنهٌ ٌ،
أبنٌٌمنٌأطلقٌعلىٌابنٌتيميٌةٌأنٌهٌشيخٌاإلسالمٌيكفرٌهبذاٌاإلطالقٌ،واشتهرٌذلكٌ،فجٌمعٌٌ
صاحبٌالّتمجةٌيفٌكتابهٌاملشارٌإليهٌكالمٌمنٌأطلقٌعليهٌذلكٌمنٌاألئمٌةٌاألعالمٌمنٌأهلٌ
ٌ
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عصرهٌمنٌمجيعٌاملذاهبٌسوىٌاحلنابلةٌحبيثٌاجتمعٌلهٌشيءٌٌٌكثريٌ ،وحينئذٌكتبٌالعالءٌ
ِّ
فيهٌيفٌاحلطٌٌ،ولكنٌهٌملٌيصلٌحبمدٌهللاٌإىلٌمتامٌغرضه»ٌا.هـٌ ٌ،وجمملٌ
كتاابٌابلغٌٌ
إىلٌالسٌلطانٌٌ ًٌ
كالمهٌهذاٌمنقولٌحبروفهٌعنٌشيخهٌكماٌسيأيتٌ .
(ٌ)2قالٌتلميذهٌاحلافظٌالسخاويٌيفٌ«اجلواهرٌوالدررٌيفٌترمجةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌحجر»ٌ
دٌالوافِّرٌعلىٌمنٌزعمٌأنٌابنٌتيميٌةٌشيخٌ
بهٌعلىٌالر ٌ
ٌ
(ٌ «ٌ:)734/2ومنٌذلكٌماٌكٌتبٌ ٌ
امٌابنٌانصرٌالدينٌ،يفٌسنةٌمخسٌوثالثنيٌ،وحٌدثٌٌبهٌيفٌأواخرٌ
ٌِّ
اإلسالمٌكافرٌ،حلافظٌالشٌ

السٌنة ٌاليت ٌتليها ٌابلشٌامٌ ،بقراءة ٌصاحبنا ٌالنٌجم ٌاهلامشي» ٌا.هـ ٌفساقه ٌحبروفهٌ ،وقال ٌيفٌ
هٌللمصنفٌاملشارٌ
ٌ
«الضوءٌالالمع»ٌ(«ٌ:)104/8ملاٌكانٌشيخٌناٌبدمشقٌ،حدٌثٌٌبتقريظ
ملٌيلتفتٌإىلٌاملتعصبني»ٌا.هـٌ .
ٌِّ
إليهٌ،و

(ٌ )3ساق ٌتلميذه ٌاحلافظ ٌالسخاوي ٌهذا ٌالنص ٌحرفًا ٌحبرف ٌيف ٌ«الضوء ٌالالمع»ٌ
وخمتصراٌيفٌ(ٌ،)293-292/9وملٌينسبهٌإىلٌشيخهٌ،وقالٌاحلافظٌ
(ٌ،)104-103/8
ً
ابنٌحجرٌالعسقالينٌيف ٌ«إنباءٌالغمر» ٌ(ٌ )477-476/3يفٌحوادثٌشهرٌشوالٌسنةٌ

ٌ 835هـ ٌماٌنصه«ٌ:ويفٌهذهٌالسٌنةٌاثرتٌفتنةٌ ٌعظيمةٌ ٌبنيٌاحلنابلةٌواألشاعرةٌبدمشقٌ،
وابلغٌيفٌاحلطٌعلىٌابنٌ
ٌِّ
ينٌالبخاريٌنزيلٌدمشقٌعلىٌاحلنابلةٌ،
ٌ
ٌِّ
عالءٌالد
وتعصٌبٌالشٌيخٌ
ةٌ،وصنفٌصاحبناٌاحلافظٌ
ٌ
وصرحٌبتكفريهٌ،فتعصٌبٌمجاعةٌمنٌالدٌماشقةٌالبنٌتيميٌ
تيميٌةٌ ٌ،
ينٌجزءًاٌيفٌفضلٌابنٌتيميٌةٌ،وسردٌٌأمساءٌمنٌأٌثىنٌعليهٌوعظمهٌ
ٌ
ٌِّ
ينٌابنٌانصرٌالد
ٌِّ
مشسٌالد
مبيٌِّنًاٌلكالمهمٌ ،وأرسلهٌ ٌإىلٌالقاهرةٌ،
منٌأهلٌعصرهٌفمٌنٌبعدهمٌعلىٌحروفٌاملعجمٌ ٌ،
عالءٌالدينٌالبخاري ٌيفٌإطالقهٌ
ٌ
لهٌعليهٌغالبٌاملصريِّنيٌابلتٌصويبٌ،بلٌخالفوا ٌ
ٌ
فكٌتبٌ ٌ
القولٌبتكفريهٌوتكفريٌمنٌأطلقٌعليهٌأنهٌ:شيخٌاإلسالمٌ،وخٌرجٌٌمرسومٌالسٌلطانٌإىلٌكلٌ:
معاٌعليهٌمسٌعٌمنهٌ،وسٌكٌنٌٌاألمر»ٌ
شيئًاٌجمٌ ًٌ
أنٌٌأح ًٌداٌالٌيعّتضٌٌعلىٌمذهبٌغريهٌ،ومنٌأظهرٌٌ ٌ

ا.هـٌ .

(ٌ)4العالءٌالبخاريٌ(ٌ769هـٌ841-هـ)ٌ:حممدٌبنٌحممدٌبنٌحممدٌ،البخاريٌ،العجميٌ،
ِّ
احلنفيٌ،عالءٌالدينٌ،أبوٌعبدٌهللاٌ،فقيهٌ،ابرعٌيفٌعلميٌاملعاينٌوالبيانٌويفٌالعربيةٌ،انظرٌ:
«دررٌالعقودٌالفريدة»ٌ(ٌ،)127-126/3و«إنباءٌالغمر»ٌ(ٌ،)87/4و«الضوءٌالالمع»ٌ
(ٌ .)294-291/9
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(ٌ)5بلغٌعددٌمنٌذكرهمٌٌ87عاملًاٌمنٌالذينٌعاصرواٌابنٌتيميةٌ،أوٌجاؤواٌبعدهٌ،ولقب ٌوهٌ
بشيخٌاإلسالمٌ .

(ٌ )6فساق ٌتقاريظ ٌمجاعة ٌمن ٌأهل ٌالعلم ٌابلقاهرة ٌلكتاب ٌ«الرد ٌالوافر»ٌ :كالبلقيينٌ،
والبساطيٌ،والتـٌفٌ ٌْهينٌ،والعٌيين ِّ
نقالٌعنٌخطوطهمٌ،منٌ
ٌ،خبطٌأحدٌتالمذتهٌٌ-فيماٌيظهرًٌ ٌ-
[/171ب]ٌإىلٌ[/180ب]ٌ .

(ٌٌ)7كتٌبهٌيفٌيومٌاجلمعةٌالتاسعٌمنٌشهرٌربيعٌاألولٌسنةٌٌ835هـٌ،كماٌيفٌ«الردٌالوافر»ٌ
(صٌٌ،)248و«اجلواهرٌوالدرر»ٌ(ٌ،)734/2وعمرهٌيومهاٌٌ61سنةٌتقريبًاٌ .
(ٌ )8يف ٌ«اجلواهر ٌوالدرر» ٌ(ٌ،)734/2و«الردٌالوافر» ٌ(صٌ«ٌ:)246اإلمام»ٌ ،وهوٌ
ِّ
احلافظٌابنٌانصرٌالدينٌالدمشقيٌ .
(ٌ)9يفٌ«اجلواهرٌوالدرر»ٌ(ٌ،)734/2و«الردٌالوافر»ٌ(صٌ«ٌ:)246صنفه»ٌ .

(ٌ )10يفٌ«اجلواهرٌوالدرر» ٌ(«ٌ :)734/2ماٌأكثر»ٌ ٌ،ويفٌ«الردٌالوافر» ٌ(صٌٌ:)246
«فماٌأغلط»ٌ .
ِّ
(ِّ ٌ)11
حممدٌبنٌيوسفٌالدمشقيٌالشافعيٌ،علمٌ
البزايلٌ(ٌ665هـٌ739-هـ)ٌ:القاسمٌبنٌ
الدينٌ ،أبو ٌحممدٌ ،إمامٌ ،حافظِّ ٌ ،
ِّ
حمدثٌِّ ٌ ،
مؤرخٌ ،انظر«ٌ :تذكرة ٌاحلفاظ» ٌ(-195/4
ٌ،)196و«املعجمٌاملختصٌابحملدثني»ٌ(صٌٌ،)78-77و«معجمٌشيوخٌالذهبٌالكبري»ٌ
(ٌ،)117-115/2و«الدررٌالكامنة»ٌ(ٌ .)279-277/4
(ٌ)12نقلٌاحلافظٌاملؤرخٌابنٌكثريٌ ِّ
الدمشقيٌيفٌ«البدايةٌوالنهاية»ٌ(ٌ)213-212/16
علمٌالدينٌالبزايلٌحولٌوفاةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌتيميةٌ،فقال«ٌ:مثٌٌٌذكرٌٌ
ٌِّ
عنٌاتريخٌاحلافظٌ
وعظمهاٌ،وجنازةٌ
ادٌهذهٌالّتمجةٌجنازةٌأيبٌبكرٌبنٌأيبٌداودٌ ٌ ،
ٌ
يخٌعلمٌالدينٌبعدٌإير
ٌِّ
الشٌ
اإلمامٌأمحدٌببغدادٌ ،وشٌهرتٌاٌ،وقالٌاإلمامٌأبوٌعثمانٌالصٌابوينٌ:مسعت ٌأابٌعبدٌالرمحنٌ
السيويفٌيقولٌ:حضرتٌجنازةٌأيبٌالفتحٌالقواسٌالزاهدٌمعٌالشيخٌأيبٌاحلسنٌالدارقطينٌ،
فلماٌبلغٌإىلٌذلكٌاجلمعٌالعظيمٌ،أقبلٌعليناٌ،وقالٌ:مسعتٌأابٌسهلٌبنٌزايدٌالقطانٌيقولٌ:
مسعتٌعبدٌهللاٌبنٌأمحدٌبنٌحنبلٌيقولٌ:مسعتٌأيبٌيقولٌ:قولواٌألهلٌالبدعٌ،بينناٌوبينكمٌ
اجلنائزٌ،قالٌ :والٌشكٌ ٌ أنٌجنازةٌاإلمامٌأمحدٌبنٌحنبلٌكانتٌهائلةٌعظيمةٌ ،بسببٌكثرةٌ
يخٌتقيٌالدينٌ
ٌِّ
أهلٌبلدهٌ،واجتماعهمٌلذلكٌ،وتعظيمهمٌلهٌ،وأنٌالدولةٌكانتٌّتبهٌ،والشٌ
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ابنٌتيميٌةٌٌ-رمحهٌهللاٌ ٌ-تويفٌببلدهٌدمشقٌ،وأهلهاٌالٌيعشرونٌأهلٌبغدادٌكثرةٌ،ولكنهمٌ
اجتمعواٌجلنازتهٌاجتماعاٌلوٌمجعهمٌسلطانٌقاهرٌ،وديوانٌحاصرٌ،ملاٌبلغواٌهذهٌالكثرةٌاليتٌ
ًٌ

ٌحمبوسا ٌمن ٌجهةٌ
ًٌ
اجتمع ٌوها ٌيف ٌجنازتهٌ ،وانتهوا ٌإليهاٌ ،هذا ٌمع ٌأنٌ ٌالرجل ٌمات ٌابلقلعة
اٌينفرٌمنهاٌأهلٌ
السلطانٌ،وكثريٌمنٌالفقهاءٌوالفقراءٌيذكرونٌعنهٌللناسٌأشياءٌكثريةٌ ،مٌ ٌِّ
فضالٌعنٌأهلٌاإلسالمٌ،وهذهٌكانتٌجنازته»ٌا.هـٌ .
األداينً ٌ،

(ٌ )13يف ٌ«اجلواهر ٌوالدرر» ٌ(«ٌ :)734/2مئو»ٌ ٌ ،ويف ٌ«الرد ٌالوافر» ٌ(ص ٌٌ:)246
«مئات»ٌ،وهيٌيفٌالنسخٌ ِّ
اخلطيةٌكماٌيفٌاملثبتٌأعالهٌ .
(ٌ)14يفٌ«اجلواهرٌوالدرر»ٌ(«ٌ:)734/2بلٌأضعاف»ٌ .

(ٌ)15يفٌ«اجلواهرٌوالدرر»ٌ(ٌ،)735/2و«الردٌالوافر»ٌ(صٌ«ٌ:)246والتأسفٌعليه»ٌ .
(ٌ )16قال ٌاحلافظ ٌاملؤرخ ٌابن ٌكثري ٌ ِّ
الدمشقي ٌيف ٌ«البداية ٌوالنهاية» ٌ(ٌ:)214/16
اٌمشهوداٌ،ملٌيعهدٌمثلهٌبدمشقٌ،اللهمٌإالٌٌأنٌيكونٌيفٌزمنٌبينٌأميٌةٌ
ًٌ
ًٌ
كانٌيوم
«وابجلملةٌٌ،

مثٌدفنٌعندٌأخيهٌقريبًاٌمنٌأذانٌالعصرٌعلىٌ
ٌ
حنيٌكانٌالنٌاسٌكث ٌريينٌ،وكانتٌدارٌاخلالفةٌ،
التحديدٌ،والٌميكنٌأحدٌحصرٌمنٌحضرٌاجلنازةٌ،وتقريبٌذلكٌأنهٌعبارةٌعمٌنٌأمكنهٌ
احلضورٌمنٌأهلٌالبلدٌوحواضرهٌ،وملٌيتخلٌفٌمنٌالنٌاسٌإالٌٌالقليلٌمنٌال ِّ
صغارٌواملخدٌراتٌ،

وماٌعلمتٌٌأح ًٌداٌمنٌأهلٌالعلمٌإالٌالنٌفرٌاليسريٌختلٌفٌعنٌاحلضورٌيفٌجنازتهٌ،وهمٌثالثةٌ

أنفسٌ،وهمٌ:ابنٌمجلةٌ،والصٌدرٌ،والقحفازيٌ،وهؤالءٌكانواٌقدٌاشتهرواٌمبعاداتهٌ،فاختفواٌ
تلواٌوأهلكهمٌالناس»ٌا.هـٌ .
ٌ
منٌالنٌاسٌخوفًاٌعلىٌأنفسهمٌحبيثٌإَّنٌمٌعلمواٌمّتٌخرجواٌق

(ٌ)17يفٌ«اجلواهرٌوالدرر»ٌ(ٌ،)735/2و«الردٌالوافر»ٌ(صٌ«ٌ:)247أنهٌقال»ٌ .
(ٌ)18يفٌ«اجلواهرٌوالدرر»ٌ(ٌ،)735/2و«الردٌالوافر»ٌ(صٌ«ٌ:)247شٌهود»ٌ .

(ٌ )19رواه ٌالبخاري ٌيف ٌ«الصحيح» ٌ(ٌ )1367و(ٌ ،)2642ومسلم ٌيف ٌ«الصحيح»ٌ
منٌحديثٌأنسٌبنٌمالكٌرضيٌهللاٌعنهٌمرفوعاٌ،وقدٌاختصرٌاحلافظٌابنٌحجرٌ
(ٌ)949
ً
مسودةٌ،ومتامهٌ-كماٌيفٌ«اجلواهرٌوالدرر»ٌ
العسقالينٌتقريظهٌمنٌبعدٌهذاٌاحلديثٌأوٌأنٌهٌ ٌ

(ٌ،)736-735/2و«الردٌالوافر»ٌ(صٌ«ٌ:-)248-247ولقدٌقامٌٌعلىٌالشٌيخٌتقيٌ
ِّ
اٌ،بسببٌأشياءٌأنكروهاٌعليهٌمنٌاألصولٌوالفروعٌ،وع ِّقدتٌ
الدينٌمجاعة ٌِّمنٌالعلماءٌمر ًار
لهٌبسببٌذلكٌعدةٌجمالسٌ،ابلقاهرةٌ،ودمشقٌ،والٌحيفظٌعنٌأحدٌمنهمٌأنهٌأفّتٌبزندقتهٌ،
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ةٌاملتعصبنيٌعليهٌحينئذٌمنٌأهلٌالدٌولةٌ،حّتٌحبسٌابلقاهرةٌ،
ٌِّ
والٌحكمٌبسفكٌدمهٌ،معٌشدٌ
مث ٌابإلسكندريٌةٌ ،ومع ٌذلكٌ ،فكلهم ٌمعّتف ٌبسٌعةٌعلمهٌ،وكثرةٌورعهٌ ،وزهدهٌ،ووصفهٌ
ِّ
جاعةٌ،وغريٌذلكٌمنٌقيامهٌيفٌنصرةٌاإلسالمٌ،والدعاءٌإىلٌاَّلل ٌتعاىلٌيفٌ
ابلسخاءٌ ،والشٌ
ِّ
الس ِّرٌوالعالنيةٌ،فكيفٌالٌيٌنكرٌعلىٌمنٌأطلقٌأنهٌكافرٌ،بلٌمنٌأطلقٌعلىٌمنٌمسٌاهٌشيخٌ
اإلسالمٌالكٌفرٌ،وليسٌيفٌتسميتهٌبذلكٌماٌيقتضيٌذلكٌ،فإنهٌشيخٌيفٌاإلسالمٌيفٌعصرهٌ
بالٌريبٌ،واملسائلٌاليتٌأٌنكرتٌعليهٌماٌكانٌيقوهلاٌابلتشهيٌ،والٌي ِّ
صرٌعلىٌالقولٌهباٌبعدٌ

قيامٌالدليلٌعليهٌعناداٌ،وهذهٌتصانيفهٌطافحةٌابلرِّدٌعلىٌمنٌيقولٌابلتجسيمٌوالتٌ ٌبيٌمنهٌ،
ً

ومعٌذلكٌ،فهوٌبشرٌٌ،خيطىءٌٌ،ويصيبٌ،فالذيٌأصابٌفيهٌ-وهوٌاألكثرٌٌ-يستفادٌمنهٌ،
ويّتحمٌعليهٌبسببهٌ،والذيٌأخطأٌفيهٌالٌيقلدٌفيهٌ،بلٌهوٌمعذور؛ٌألنٌٌأئمٌةٌعصرهٌشهدواٌ
ِّ
لهٌأبنٌأدواتٌاالجتهادٌاجتمعتٌفيهٌ،حّتٌكانٌأشدٌاملتشغِّبنيٌعليهٌ،القائمنيٌيفٌإيصالٌ

ينٌالزملكاينٌ -يشهد ٌلهٌبذلكٌ،وكذلك ٌالشٌيخ ٌصدرٌ
كمالٌالد ٌ
ٌِّ
يخٌ
الش ِّر ٌإليهٌ-وهوٌالشٌ ٌ
الدينٌابنٌالوكيلٌ،الذيٌملٌيثبتٌملناظرتهٌغريهٌ،ومنٌأعجبٌالعٌجبٌأنٌهذاٌالرجلٌكانٌ
ٌِّ
ِّ
ِّ
واالّتاديةٌ،وتصانيفهٌيفٌذلكٌ
ٌالبدعٌمنٌالروافضٌ،واحللوليةٌِّ ٌ،
اٌعلىٌأهل
اسٌقيام
أعظمٌالن
ً
كثريةٌشهريةٌ ٌ،وفتاويهٌفيهمٌالٌتدخلٌّتتٌاحلصرٌ،فياٌقـرةٌأعيٌنهمٌإذاٌمسعواٌتكفريهٌ،وايٌ
سرورهمٌإذاٌرأواٌم ِّ
نٌيكفرهٌمنٌأهلٌالعلمٌ،فالواجبٌٌعلىٌمنٌتلبسٌابلعلمٌ،وكانٌلهٌعقلٌ

ِّ
ٌتصانيفهٌاملشهورةٌ،أوٌمنٌألسن ِّة ٌمنٌيوثقٌبهٌمنٌأهلٌالنقلٌ،
أنٌيتأملٌكالمٌالرج ِّل ٌِّم ْن
في ِّ
حذرٌمنهٌعلىٌقصدٌالنصحٌ،ويثينٌعليهٌبفضائلهٌفيماٌأصابٌ
فردٌمنٌذلكٌماٌيٌنكٌرٌ،فيٌ ٌِّ
ِّ
يخٌتقيٌالدٌينٌمنٌاملناقبٌإالٌٌ
منٌذلكٌ،كدأبٌغريهٌمنٌالعلماءٌاألجنابٌ،ولوٌملٌيكنٌللشٌ
صانيفٌالنافعةٌالسٌائرةٌ
ٌ
بنٌقيِّمٌاجلوزيٌةٌ،صاحبٌالتٌ
يخٌمشسٌالدينٌا ٌ
ٌِّ
تلميذهٌالشٌهريٌالشٌ
اليتٌانتفعٌهباٌاملوافقٌواملخالفٌ،لكانٌغايةٌيفٌالدٌاللةٌعلىٌعظيمٌمنزلتهٌ،فكيفٌوقدٌشهدٌ
ِّ
افعيةٌوغريهمٌ،فضالٌ
ةٌعصرهٌمنٌالش
لهٌابلتقدمٌيفٌالعلومٌ،والتٌميٌزٌيفٌاملنطوقٌواملفهومٌأئمٌ
ً

ع ِّنٌاحلنابلةٌ،فالذيٌيطلِّقٌعليهٌ-معٌهذهٌاألشياءٌ-الكفرٌ،اْوٌعلىٌمنٌمساهٌشيخٌاإلسالمٌ،

الٌيلتفتٌإليهٌ،والٌيعولٌيفٌهذاٌاملقامٌعليهٌ،بلٌجيبٌردعهٌٌعنٌذلكٌ،إىلٌأنٌيراجعٌاحلقٌ،
ويٌذعنٌللصوابٌ،وهللا ٌيقولٌاحلقٌ،وهوٌيهديٌالسٌبيلٌ،وحسبناٌهللا ٌونعمٌالوكيلٌ،قالهٌٌ
وكتبهٌٌ:أمحدٌبنٌعليٌبنٌحممٌدٌبنٌحٌجٌرٌالشٌافعيٌ،عفاٌهللاٌعنهٌ،وذلكٌيفٌيومٌاجلمعةٌ
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اسعٌمنٌشهرٌربيعٌاألولٌعامٌمخسةٌوثالثنيٌومثامنائةٌ،حام ًداٌهللٌ،ومصلِّيًاٌعلىٌرسولهٌ
ٌ
التٌ
حممدٌ،وآلهٌ،ومسلِّ ًٌما»ٌا.هـٌ .

ربيعٌاألولٌ
ٌ
(ٌ)20سجنٌفيهاٌثالثٌمراتٌ:األوىلٌمنٌٌ26رمضانٌسنةٌٌ705هـٌإىلٌٌ23
سنةٌٌ707هـٌبسببٌعدٌةٌمسائلٌيفٌاملعتقدٌ،والثٌانيةٌمنٌٌ3شوالٌسنةٌٌ707هـٌإىلٌٌ18
شوالٌمنٌالسٌنةٌنفسها ٌبسببٌأتليفهٌكتابٌاالستغاثةٌ،والثٌالثةٌمنٌآخرٌشوالٌٌ 707هـٌ
إىلٌأولٌسنةٌٌ708هـٌبسببٌنصرٌاملنبجيٌ .
ربيعٌاألولٌسنةٌٌ 709هـٌإىلٌٌ 8شوالٌمنٌالسٌنةٌ
ٌ
فيهاٌمرةٌواحدةٌمنٌٌ 1
ٌ
(ٌ )21سجن ٌ
نفسهاٌبسببٌمكيدةٌمنٌنصرٌاملنبجيٌواجلاشنكريٌ .

ـٌبسببٌعسافٌالنصراينٌ،والثٌانيةٌمنٌ
ٌ
(ٌ)22سجنٌفيهاٌثالثٌمراتٌ:األوىلٌسنةٌٌ693ه
حمرمٌسنةٌٌ721هـٌبسببٌاحللفٌابلطٌالقٌ،والثٌالثةٌمنٌ
ٌ12رجبٌسنةٌٌ720هـٌإىلٌٌ ٌ10
ٌِّ
ٌ 6شعبانٌسنةٌٌ 726هـٌإىلٌٌ 20ذيٌالقعدةٌسنةٌٌ 728ه
ـٌبسببٌمسألةٌالزايرةٌ،فكانٌ
سجنه ٌرمحهٌهللاٌتعاىل ٌرمحةٌواسعة ٌسبع ٌمراتٌ ٌ ،ومدٌة ٌمجيعها ٌحنو ٌمخسٌسننيٌ،وسببهاٌ
عيٌابلباطلٌيفٌحق
هٌ،وفيهاٌحصلٌلهٌمنٌالفتوحاتٌالرابنيٌةٌابلعلمٌ
ٌ
ٌِّ
احلقيقيٌالوشايةٌوالسٌ
بهرٌالعقولٌ،وصدرٌمنهٌمنٌالكتبٌوالرسائلٌوالفتاوىٌالعجبٌالعجابٌ،معٌ
ٌ
والعبادةٌماٌيٌ
أنٌهٌيفٌآخرٌوقتهٌمنعٌالقلم ٌوالدواةٌوالكتبٌوالرقاقٌ،انظرِّ ٌ:
مقدمةٌالعالمةٌبكرٌأبوٌزيدٌ
رمحهٌهللاٌتعاىلٌلكتاب«ٌ:اجلامعٌلسريةٌشيخٌاإلسالمٌابنٌتيميٌة ٌخاللٌسبعةٌقرون» ٌ(صٌ
ٌ .)33-28

(ٌ)23ابنٌقيمٌاجلوٌزيٌةٌ(ٌ691هـٌ751-هـ)ٌ:حممدٌبنٌأيبٌبكرٌبنٌأيوبٌال ٌزٌرعيٌ ِّ
الدمشقيٌ
ابنٌقيِّمٌاجلوٌزيةٌ،مشسٌ ِّ
تفنِّنٌ،انظر«ٌ:املعجمٌ
الدينٌ،أبوٌعبدٌهللاٌ،إمامٌ،حافظٌ،م ٌ
احلنبليٌ ٌ،
املختص ٌابحملدثني» ٌ(ص ٌٌ ،)269و«البداية ٌوالنهاية» ٌ(ٌ ،)354-353/16و«ذيلٌ
طبقاتٌاحلنابلة»ٌ(ٌ،)179-170/5و«الدررٌالكامنة»ٌ(ٌ .)140-137/5
البزايلٌيفٌ«اترخيه»ٌٌ-كماٌنقلهٌعنهٌبلفظهٌاحلافظٌابنٌكثريٌ
مٌالدينٌ ٌِّ
(ٌ)24قالٌاحلافظٌعلٌ ٌِّ
ِّ
الدمشقيٌيفٌ«البدايةٌوالنهاية»ٌ(«ٌ:-)212/16أثىنٌٌعليهٌوعلىٌعلومهٌوفضائلهٌمجاعةٌ

ٌ،وابنٌدقيقٌالعيدٌ،وابنٌالنحاسٌ،والقاضيٌاحلنفيٌ
ٌ
منٌعلماءٌعصرهٌ،مثلٌالقاضيٌاخلٌويي
ابنٌالزملكاينٌأنٌهٌقالٌ:
خبطٌ ٌ
وابنٌالزملكاينٌ،وغريهمٌ،ووجدتٌٌ ٌِّ
ٌ
قاضيٌمصرٌابنٌاحلريريٌ،
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اجتمعتٌفيهٌشروطٌٌاالجتهادٌعلىٌوجههاٌ،وأنٌٌلهٌاليدٌالطٌوىلٌيفٌحسنٌالتٌصنيفٌ،وجودةٌ
ٌْ
والّتتيبٌ،والتٌقسيمٌ،والتٌبينيٌ،وكٌتبٌٌعلىٌتصنيفٌٌلهٌهذهٌاألبياتٌ :
العبارةٌ ٌ،
تٌعنٌاحلصر ٌ
ٌِّ
ماذاٌيقولٌٌالواصفونٌٌلهٌٌ***ٌوصفاتٌهٌٌجلٌ
هر ٌ
الد ٌِّ
هوٌحجٌةٌٌهللٌقاهرةٌٌ***ٌهوٌبينٌناٌأٌعجٌوبةٌٌ ٌ
جر ٌ
هاٌأربتٌعلىٌالفٌ ٌِّ
أنوار ٌ
لقٌظاهرةٌٌ***ٌ ٌ
هوٌآيةٌٌيفٌاخلٌ ٌِّ

وهذاٌالثٌناءٌٌعليهٌ،وكانٌعمرهٌيومئذٌحنوٌالثٌالثنيٌسنة»ٌا.هـٌ .



